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Privacyverklaring 
laatst gewijzigd op 29 juli 2022 

 
Graag bedanken wij u om deel te maken van de community van Oper credits (“bedrijf”, 
“wij”, “ons”, “onze”). Wij zijn toegewijd om uw persoonsgegevens en uw recht op privacy 
te beschermen. Bij vragen over onze privacyverklaring of de verwerking van uw 
persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via 
dpo@opercredits.com.  
 
Bij het bezoeken van onze website https://www.opercredits.com en gebruik te maken van 
onze diensten, vertrouwt u ons met uw persoonsgegevens.  
 
Wij hechten belang aan uw privacy. In deze privacyverklaring beschrijven wij op welke 
manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij trachten u zo duidelijk mogelijk uit te 
leggen welke persoonsgegevens over u verzameld zal worden, hoe deze 
persoonsgegevens gebruikt zullen worden en welke rechten u heeft met betrekking tot 
deze persoonsgegevens.  
 
Wij hopen dat u de tijd neemt om deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen. 
Indien u niet akkoord gaat met bepaalde bepalingen uit deze privacyverklaring, 
verzoeken wij u om geen gebruik te maken van onze website en onze diensten.  
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die verzameld wordt via onze 
website (zoals https://www.opercredits.com) en/of eventuele aanverwante diensten, 
verkoop, marketing of evenementen (in deze privacyverklaring gezamenlijk aangeduid 
als ‘Sites’).  
 
Lees deze privacyverklaring zorgvuldig, zodat u een weloverwogen beslissing kan maken 
met betrekking tot het delen van uw persoonsgegevens met ons.  
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1. Wat zijn de doelen en rechtsgronden om uw 
persoonsgegevens te verwerken en welke 
informatie verzamelen we?  

 
Doel Rechtsgrond Categorieën van persoonsgegevens  
Contractuele hypotheken  
 
Relevante doelgroepen: 
hypotheekadviseurs en 
kredietnemers. 
 
Wij kunnen contact 
opnemen met onze klanten 
en eindgebruikers om 
dankzij hun 
persoonsgegevens 
makkelijker hypotheken af 
te sluiten en ervoor te 
zorgen dat hiervoor de 
nodige gegevens en 
documenten aanwezig zijn. 

Uitvoering van 
een 
overeenkomst 

Voor hypotheekadviseurs 
verzamelen wij contactgegevens, 
met inbegrip van – maar niet 
beperkt tot – naam, e-mailadres en 
telefoonnummer.  
 
Voor kredietnemers verzamelen wij: 

• Persoonsgegevens en financiële 
gegevens, met inbegrip van – 
maar niet beperkt tot – naam, e-
mailadres, telefoonnummer, 
nationaliteit, verblijfplaats, 
burgerlijke staat, huidig adres, 
kopieën van ID & paspoort en IP-
adres. 

• Financiële gegevens, met 
inbegrip van – maar niet beperkt 
tot – loonfiches, 
belastingaangiften, en 
eigendomsdocumenten, 
uitgaven, spaargeld, activa, 
bestaande kredieten, evenals 
gerelateerde gegevens zoals de 
naam van de werkgever, 
contracttype en bestaande 
schuldeisers. 

• Afgeleide gegevens, met 
inbegrip van – maar niet beperkt 
tot – bijkomende kosten die 
moeten worden betaald om een 
hypotheek te krijgen 
kredietaanbiedingen die 



 

 3/10 

potentiële kredietverstrekkers 
en financiële producten 
omvatten, en berekeningen & 
goedkeuringscontroles die de 
kredietwaardigheid bepalen. 

Product onderzoek 
 
Relevante doelgroepen: 
hypotheekadviseurs, 
kredietnemers en 
websitebezoekers. 
 
Wij kunnen contact 
opnemen met onze klanten 
en eindgebruikers om 
feedback te vragen over het 
gebruik van onze producten 
en diensten.  

Gerechtvaardigd 
belang 

Contactgegevens, met inbegrip van 
– maar niet beperkt tot – naam, 
achternaam, e-mailadres, 
telefoonnummer en 
communicatievoorkeuren. 

Verzending van 
marketing- en 
promotieberichten 
 
Relevante doelgroepen: 
hypotheekadviseurs. 
 
Wij kunnen onze klanten 
contacteren met marketing- 
en promotiemededelingen. 

Toestemming Contactgegevens, met inbegrip van 
– maar niet beperkt tot – naam, 
achternaam, e-mailadres, 
telefoonnummer en 
communicatievoorkeuren. 

Verzending van 
administratieve 
mededelingen 
 
Relevante doelgroepen: 
hypotheekadviseurs en 
kredietnemers. 
 
Wij kunnen contact 
opnemen met onze klanten 
en eindgebruikers voor 
administratieve doeleinden, 
zoals e-mails voor het 
opnieuw instellen van 
wachtwoorden en 
kennisgevingen van 
wijzigingen binnen een 

Gerechtvaardigd 
belang 

Contactgegevens, met inbegrip van 
– maar niet beperkt tot – naam, 
achternaam, e-mailadres, 
telefoonnummer en 
communicatievoorkeuren. 
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lopende 
hypotheekaanvraag 
(bijvoorbeeld geüploade 
documenten, 
statuswijzigingen). 
Naleving van onze 
algemene voorwaarden 
en beleid 
 
Relevante doelgroepen: 
hypotheekadviseurs, 
kredietnemers en 
websitebezoekers.  
 
Wij kunnen contact 
opnemen met onze klanten 
en eindgebruikers en hun 
persoonsgegevens 
gebruiken om, indien nodig, 
onze algemene 
voorwaarden en beleid af te 
dwingen.  

Wettelijke 
verplichting 

Contactgegevens, met inbegrip van 
– maar niet beperkt tot – naam, 
achternaam en e-mailadres. 

Voldoen aan de wettelijke 
verzoeken en schade te 
voorkomen, te 
onderzoeken, te voorkomen 
of actie te ondernemen, 
m.b.t. mogelijke 
schendingen van ons beleid, 
vermoedelijke fraude, 
situaties met mogelijke 
bedreigingen voor de 
veiligheid van onze 
producten en de veiligheid 
van een persoon en illegale 
activiteiten, of als bewijs in 
een rechtszaak waarin wij 
betrokken zijn. 
 
Relevante doelgroepen: 
hypotheekadviseurs, 
kredietnemers en 
websitebezoekers.  
 
Als wij een dagvaarding of 
een ander juridisch verzoek 

Wettelijke 
verplichting, 
gerechtvaardigd 
belang en vitaal 
belang 

Contactgegevens, met inbegrip van 
– maar niet beperkt tot – naam, 
achternaam, e-mailadres en online 
identificator, met inbegrip van – 
maar niet beperkt tot – IP-adres, 
locatie, browserversie. 
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ontvangen, kan het nodig 
zijn dat wij inzage krijgen in 
de gegevens die wij 
bewaren om te bepalen hoe 
wij moeten reageren. 
Voor andere zakelijke 
doeleinden 
 
Wij kunnen uw informatie 
gebruiken voor andere 
zakelijke doeleinden, zoals 
gegevensanalyse, het 
vaststellen van 
gebruikstrends, het bepalen 
van de effectiviteit van onze 
promotiecampagnes en het 
evalueren en verbeteren 
van onze Sites, producten, 
diensten, marketing en uw 
ervaring. 
 
Voor meer informatie over 
de cookies die wij op onze 
website gebruiken, 
verwijzen wij u naar ons 
cookiebeleid.   

Toestemming  Persoonsgegevens, zoals IP-adres, 
navigatiegegevens; geolocalisatie en 
taalvoorkeuren. 

 

2. Hoe lang houden we de persoonsgegevens?  
In het kort: wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de, in deze 
privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij anders voorgeschreven 
door de wet. 
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden die in 
onze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk 
vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). 
 
Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw 
persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze ofwel wissen, ofwel anonimiseren, ofwel 
– indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in 
back-up archieven) –  veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat 
verwijdering mogelijk is. 
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3. Worden uw persoonsgegevens gedeeld?  
 
In het kort: wij delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, 
om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke 
verplichtingen. 
 
Het is mogelijk dat wij uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke informatie 
moeten delen in de volgende situaties: 

• Bedrijfsovername: wij kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of 
tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of 
overname van al of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf. 

• Verkopers, consultants en andere derde-partij dienstverleners: wij kunnen uw 
gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, aannemers of agenten die 
diensten voor ons of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie 
nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: 
betalingsverwerking, gegevensanalyse, bezorging van e-mails, hostingsdiensten, 
klantenservice, het verzamelen van feedback en marketingactiviteiten. Wij kunnen 
geselecteerde derden toestaan om trackingtechnologie te gebruiken op de Sites, 
waarmee zij gegevens kunnen verzamelen over de manier waarop u in de loop der 
tijd omgaat met de Sites. Deze informatie kan onder meer worden gebruikt om 
gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde content te 
bepalen en meer inzicht te krijgen in online activiteiten. Tenzij beschreven in deze 
verklaring, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij geen van uw gegevens met 
derden voor hun promotionele doeleinden. 

4. Met wie zullen uw persoonsgegevens gedeeld 
worden?  

In het kort: Wij delen alleen informatie met de volgende derde partijen. 
 
Wij delen en verstrekken uw informatie alleen met de volgende derde partijen. Wij 
hebben elke partij gecategoriseerd zodat u gemakkelijk het doel van onze 
gegevensverzameling en verwerkingspraktijken kan begrijpen. Deze derde partijen zijn 
verplicht om uw persoonlijke informatie alleen te verwerken in overeenstemming met 
onze instructies en om een redelijke beveiliging van dergelijke persoonlijke informatie te 
handhaven. 
 
Als algemene regel geldt dat de gegevens die wij van u verzamelen niet worden 
doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien wij, in uitzonderlijke 
omstandigheden, toch gegevens buiten de EER doorgeven, zullen wij ervoor zorgen dat 
deze gegevens worden beschermd door de volgende waarborgen toe te passen: 

• de gegevens kunnen doorgegeven worden aan een niet-EER land, indien deze 
beschikken over een adequaatheidsreferentie 
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• passende contractuele maatregelen, met inbegrip van standaard contractuele 
clausules, met de derde partij of de Oper Credits entiteit om ervoor te zorgen dat de 
derde partij of de Oper Credits entiteit de persoonlijke gegevens beschermen volgens 
dezelfde normen als vereist binnen de EER. 

Communiceren en chatten met gebruikers 

• MailChimp 

Alleen met uw toestemming, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met:  

• Retargeting Platforms 
o Facebook Remarketing en Google Analytics Remarketing 

• Delen en adverteren via sociale media 
o Adverteren op Facebook  

• Web en mobiele statistieken 
o Google Analytics en Google Tag Manager 

 

5. Gebruiken we cookies en andere 
trackingtechnologie? 

 
In het kort: Wij kunnen cookies en andere traceringstechnologieën gebruiken om uw 
informatie te verzamelen en op te slaan. 
 
We kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) 
gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie 
over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kan weigeren, 
is te vinden in ons Cookiebeleid. 
 

6. Hou houden wij uw persoonsgegevens veilig? 
In het kort: Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen d.m.v. 
organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen. 
 
Wij hebben passende, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen 
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, onopzettelijke of 
onwettige vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.  
 
Houd er echter ook rekening mee dat wij niet kunnen garanderen dat het internet zelf 
100% veilig is. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, 
is de overdracht van persoonsgegevens van en naar onze sites op uw eigen risico. U dient 
de diensten alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken. 
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7. Verzamelen wij informatie van minderjarigen? 
In het kort: Wij verzamelen niet bewust gegevens van/verkopen aan kinderen jonger dan 
18 jaar. 
 
Wij verzamelen niet bewust gegevens van/verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. 
Door de Sites te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent, of dat u de 
ouder of voogd van een minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de 
Sites door een dergelijke minderjarige persoon. 
 
Indien wij vernemen dat persoonsgegevens van gebruikers die nog geen 18 jaar oud zijn, 
zijn verzameld, zullen wij het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om 
dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. 
 
Als u zich bewust wordt van gegevens die wij mogelijk hebben verzameld van kinderen 
jonger dan 18 jaar, kan u contact met ons opnemen via dpo@opercredits.com. 
 

8. Wat zijn uw privacy rechten? 
In het kort: In sommige regio's, zoals binnen de EER, heeft u rechten die u meer toegang 
geven tot/controle geven over uw persoonsgegevens. U kan uw account op elk gewenst 
moment bekijken, wijzigen of beëindigen. 
 
In sommige regio's, zoals binnen de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u rechten 
op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het 
recht omvatten: 

• om toegang te vragen en een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie: u kan 
een kopie vragen van uw persoonlijke informatie die wordt verwerkt en/of toegang 
eisen tot uw persoonlijke informatie; 

• om rectificatie te vragen: u hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens te laten 
corrigeren of aanvullen; 

• om verwijdering te vragen (recht om vergeten te worden): u hebt het recht om uw 
persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Dit recht is echter niet 
absoluut, en er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan voordat dit recht van 
toepassing is; 

•  om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: u hebt het recht te 
verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken 
om beperking van de verwerking worden alleen toegestaan wanneer de verzoekende 
betrokkene gegronde redenen heeft om een dergelijk verzoek in te dienen; 

• indien van toepassing, om gegevensoverdraagbaarheid te vragen: voor 
persoonsgegevens die u aan Oper Credits hebt verstrekt, hebt u het recht om uw 
persoonsgegevens, die door Oper Credits zijn verwerkt, te ontvangen in een 
gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of om deze 
gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen; 
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• in bepaalde omstandigheden kan u ook het recht hebben om bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat dit verzoek kan 
worden geweigerd indien de gegevens noodzakelijk zijn om door Oper Credits te 
worden verwerkt om dwingende wettelijke redenen, of voor de vaststelling, 
uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; 

• indien wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken 
(bijv. direct marketing), heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment 
in te trekken. Dit zal echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de 
verwerking vóór de intrekking ervan. 

Om een van deze rechten aan te vragen kan u een aanvraagformulier indienen door hier 
te klikken of kan u een e-mail sturen naar onze DPO op dpo@opercredits.com. Wij zullen 
binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. 
 
Als u een inwoner bent van de EER en u bent van mening dat wij uw persoonsgegevens 
onrechtmatig hebben verwerkt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw 
lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kan hun 
contactgegevens hier vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-
edpb/members_en. 

9. Functies voor do-not-track functies 
 
De meeste webbrowsers, en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele 
toepassingen, hebben een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kan 
activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online 
browseactiviteiten te laten controleren en verzamelen. Er is nog geen uniforme 
technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen 
vastgesteld. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere 
mechanismen die automatisch uw keuze kenbaar maken om niet online te worden 
gevolgd. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen 
waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u hierover informeren in een herziene versie 
van deze Privacyverklaring. 

10. Wordt deze privacyverklaring bijgewerkt ?  
In het kort: Ja, wij zullen deze privacyverklaring, indien nodig, bijwerken om aan de 
relevante wetgeving te blijven voldoen. 
 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal 
worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal 
van kracht gaan van zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen 
in deze privacyverklaring, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijk 
zichtbare kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een 
kennisgeving te sturen. 
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Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te 
blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen. 

11. Hoe kan u contact met ons opnemen over deze 
privacyverklaring ?  

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, kan u contact opnemen 
met onze Data Protection Officer (DPO), Geert Van Kerckhoven, per e-mail op 
dpo@opercredits.com, of per post op: 
 
Oper credits  
DPO Officer 
Lange Gasthuisstraat 29 
c/o de Co-Stichting 
Antwerpen, 2000 
België 
 


